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vm bila Ље 24' •aPrila t- 

"'Чад . j® Franc Blazar, ^iik zbora. 
^ћогц 

Sl0ž 
Pro,2vaj alcev so bili 

'lfun'1' V zaikljui- !'cij gospodarskih organi- 
'*v im Jože Gasparič 
Чје en" Komisije za potrje- 
oD^.^lju^ib računov po 
4 2a,ltvi predlagal, da po- 
'855 ^ -Jufine račune za leto 
0rSan],

ai"etlnJini goepo-darskim ae|jam: 
tv 

dr. -•'adhpn 
'ац^ no Podjetje »Zidar« — 

"^Јапј aoril;a, Podjeitje za 
•ivo, e hudournikov, »Tesar- 
•4 ^<>il

L^ub^ana' Tiskarna 
,, ri^*i Biazjii-kova ti. 

'..Л^агпа »Ljudske pra- 
at>ea ,.(?

giavska tiskarna, To- 
Vatea u ^0* — Dcmžale, To- 

tVv.le,, ^narino pr; Litiji u; rvh\ 4 T T ^т*~   <leja obrat II, Tovarna 
^ftia v Уut4jaina-Moste, Ope- 
,4 , aika' Opekarna Cr- 

iP^Uloj. ^^janake opekarne, 
l!4ri^ka t* Medvode, Ljub- 
Л'је, varria hranil, »Insta- 
''i OrTr ^"bljana, »Protek- 

P^urna Braiga. 

» 'etiprJlaslecl'n-'im Sostinskim 
1>Г'Са n •Stična« — Ivanćna 
h '»o'a T^®01'31 ~ Šentvid, 
,Л t Jama,t — Ljubljana, 
I«''vliaUr'S'' Kavama Evropa, 
. bar '' »Majolka«, Kavarna 
SiJa Lini lin!k,,> Restavra- 
iiS kJ,3' "Planlnka«, Hotel 

^fat ^v<>rska restavracija . 4 Divača, »Sestica«. 

"'k, л 
..,sPei 

^Ча, ^im trgovinam: »Pre- 
4 ' (sJS^sko podjetje Vrh. 

^erija«, »Preskrba«, •x-ica'n.rua«, 
CJetie' *?abor« - Grosuplje, 
>V , "Ve,,! razdeljevanje fil- 
>j> *4«, 0'' "Radio-center«, 
ha^ttnu. '>Svila«, »Mavrica«, ђа' »Višnja«, »Dobr- 19,^1 
»tv »К^, ,vlsn3a«. »Dobr - 

»Oprema«, 
ti • »Elekfcro-pro- 
лЧ .t , ' >Krma«. »Umet- 
,1ja!>Us^ ',Adria-impex«, 
ki>. »Co^nars »sadje-zele- 
'kS'- :peka,> ,De!i- 
^ai i'ca« ~ > »Usnje«, 
г ail »Mareli- 
la« ^iitnar,Gradbeni mate- 
^'^anini6' "Kurivo-proda- 
^'o ' ail^arjeva za- 
4 J' 'Cantin' ''Mo<la<I. »Mcr- 
4 ® радје?Гп1а':ех1>оги-Tr- 'Tlsje - Smart- 
4»' ^agaci3' Litija. Krne- 

^erku LjuWjana, »Ga- 
^ »Sanolabor«. 

!r^o0 Marl
nton PetkovSek, 

л1оЈг ?azar T ,
Stane Fele. 

^Пс i0 Gaspar č, 
Stane Fele, 

4, s? 

Batista In Alojz Koder. Poja- 
snila pa so dajaJi uslužbenci 
Tajništva za gospodarstvo: Inž. 
Maks Primožič, Hugo Srurda in 
Ivo Turk. 

Sprejet je bil sklep, da se 
potrdijo zaključni računi vseh 
navedenih gospodarskih organi, 
zacij. Zaključne račune ostalih 
gospodarskih organizacij bo 
pregledala za to izvoljena ko- 
msija ter jih predlagala posto- 
poma v potrditev zboiru proiz- 
vajaJce-' 

I. SREDSTVA SKLADA: 

1. 3% od pror. sredstev MLO 
2. 3'Л od raznih skladov MLO 
3. 25% od invest. sredstev 

MLO 
4. Del dobifka gradb. jn 

mont. podjetij 
5. Ostala sredstva; 

obresti 
plačane anuitete 

6. Tuja sredstva: 
vloge gospodarskih organi- 
zacij 
sredstva Rep. ksed. sklada 
Skupna sredstva 

II. KREDITIRANJA 
IN 6TROSKI: 

1. Posojila za gradnjo stano- 
vanj 

2. Črpanje vlog gošp. org. 
3. 6% odvod. obv. rezerve 
4. Bančn: stroSkl 
5. Mater. stroSkl 
6. Plače s soc. zavar. 

III. NEIZKORIŠČENA 
SREDSTVA (Saldo) 

IV. Upravni odbor je oprav- 
ljal svoje posle po uredbi in 
pravilih kreditnega sklada. Po- 
sojila so bila dana: 

15 gospoda rsk m organizaci- 
jam za 29 stanovanjskih 
objektov (180 stanovanj in 
17 samskih šoto); 

44 hiSnim svetom za večja 
nujna popravila zgradb; 

11 stanovanjskim zadrugam 
za 122 stanovanj; 

218 malograditeljem za indi- 
vidualne hišice. 

V. Ocena aktivnost in pravil- 
nosti dela je podana v zapisni- 
ku na strani 3—5. 

OSNOVNI PODATKI 

iz pregleda zaključnega računa 
»Sklada za etanovanjsko-komu- 
nalno ftraditev v Ljubljani« za 
leto 1955. 

(Iz sejnega zapisnika) 

III. In IV. 
Odbornik Jože Gasparič je 

predlagal v potrditev naslednja 
zaključna računa: 

a) »Kreditnega sklada za zi- 
danje stanovanjskih hiž na ob- 
močju Ljubljane«; 

b) »Sklada za stanovanjsko 
komunalno graditev v Ljub- 
ljani«. 

OSNOVNI PODATKI 
iz pregleda zaključnega računa 
»Kreditnega sklada za zidanje 
stanovanjsk h hiš na območju 
Ljubljane« za leto 1955. 

din 

5,821.507 
41,880.273 

202,885.360 
90,000.000 

din 
87,080.898 
15,922.443 

185,000.000 

232,137.499 

47,701.780 

292,835.360 
840,727.980 

631,605.472 
148,100.000 
30,403.903 

1,004.689 
20.010 

171.294 811,305.368 

29,422.612 

I. SREDSTVA SKLADA 

1. Iz obveznih prispevkov po 
uredbi o upravljanju sta- 
novanjskih hiš, sred. MLO, 
od prodaje stanovanj 

2. Vloge gospodarskih orga- 
nizacij po družbenem pla- 
nu za leto 1955 

Skupaj 

II. PORABA SREDSTEV: 
1. Stanovanjske gradnje 
2. Komunalne gradnje 
3. Razna dograditvena dela in 

uredit, komun 
4. Za graditev sitanovanj Za- 

vodu za stan. izgr. 
5. Bančni stroški 

III. NEPORABLJENA 
SREDSTVA (Saldo) 

IV. S skladom je upravljal 
Svet za stanovanjske zadeve 
MLO odnosno pozneje OLO 
Ljubljana. O finansiranju so se 
vršila redna sklepanja na zase- 
danjih sveta, kjer Je bilo odo- 
breno finansiranje za 531 sta- 
novanj, 54 garsonjer, 14 sam- 
sk h sob, 6 ateljejev In 24 loka- 
lov. Poleg tega je v sredstvih, 
ki so bila dana Zavodu za sta- 
novanjsko izgradnjo, upošteva- 
na mehanizacija in ostalo, po- 
trebno za gradnjo. 

V. Ocena poslovanja Sve'a za 
stanovanjske zadeve Je razvid- 
na iz zapisnika na sitrani 2—3. 

O predlogu so razpravljal: od. 

VABIL0 

na 6. sejo Mestnega sveta 

Na osnovi 122. člena statuta okraja Ljubljana sklicujem 
6. sejo 

MESTNEGA SVETA, 
ki bo V PETEK, DNE 11. MAJA 1956 OB POL 17. URI v sejni 
dvorani magistrata v Ljubljani. 

Predlagam naslednji 

DNEVNI RED: 
1. Poročilo in razprava o družbenih skiad'h na območju 

mesta Ljubljane Rlede na pred pis točke 2-5-XXV. poglavja 
zveznesa družbenega plana za leto 1956 (Uradni list FLKJ 
št. 14-135-56). 

2. Poročilo komisije o pregledu šolskih prostorov, ki služijo 
sedaj drugim namenom, a bi mogli zopet služiti v šolske na- 
mene. 

3 Poročilo komisije o pregl edu poslovanja s stanovanjskim 
kreditnim skladom v mestu Lju bljivni. 

Predsednik Mestnega sveta: 
Dr. Marijan Dermaslia L r. 

din din j 

1.434,084.513 

20,530.64] 
1.454,615.151 

1.073,557.799 
138,854.000 

88,798.823 

27,127.808 
80.160 1.328,418.531 

126,196.563 

borniki: Anton Dobravec, Franc 
Svab, Alojz Matelič in Franc 
Plazar, pojasnila pa Je dal 
Szurda Hugo. 

Zaključna računa obeh skla- 
dov Je zbor soglasno potrdil. 

S tem je bil dnevni red Iz- 
črpan in Je predsedujoči zaklju- 
čil sejo. 

POPRAVEK 
V poročilu o pregledu kmetij- 

skih posestev objavljenem v 32. 
štev lki »Glasnika« Je bilo po- 
motoma navedeno na prvi stra- 
ni v petem odstavku, da Je v 
območju okraja 131.471 ha po- 
vršin, od katerih Je izpluženih 
10.107 ha. Pravilno pa se stavek 
glasi, da Je v območju okraja 
131.471 ha površin, od katerih 
je last SLP 10.107 ha. V razne 
gospodarske organizacije, kme- 
tijska posestva, institute ter za- 
druge Je vključen h 5.357 ha. 

Na Isti strani v 2 koloni ja 
treba v tretjem odstavku popra- 
viti 275 kg s 375.000 kg več žita. 

Na isti strani v 5. koloni spo- 
daj se predzadnji stavek pra- 
vilno glasi: Barjanska vodna 
skupnost dela v glavnem za pri- 
vatni sektor, kajti v upravnem 
odboru je državni sektor zasto- 
pan samo s 5 člani napram 12 
članom s privaitoega sektorja. 



STRAN 1&, 

OBČINSKI LJUDSKI 

OBČINA LJUBUANA-CENTER 

POROČILO 
Sveta za socialno varstvo 

toa seji ObLO IJublJana-Center, 
dne 5. aprila 1956 

Ob6ma Center je po obsežno- 
■li sicer majhna, vendar po na- 
eeittjeino®ti največja obtina v na- 
ii repubJiikd. Obsega jedro me- 
■ta Ljubljane in šteje registri- 
raniih 41.000 prebivalcev. Zanjo 
Bo nazumljiive nekatere poseb- 
nostl, ki so znattdne za mestna 
erediSća na sploh. Te posebnosti 
eo še posebno iz.ra7nte na po- 
dročju socialnega va.rstva. 

Goeta naseljenost, stanovanj- 
•ka etisfca, pomanjkanje otro- 
čkih Jn mladinskih ustanov, naj- 
različneijSi vplivi nezrelih aJd 
drugače neuravnovešenih obča- 
nov, v odnosu na šleviiio brez- 
»Ikoholnih in milečnih ustanov, 
dokaj pregosta mreža gostinskih 
Obratov, neirazvite uslužnostne 
ustanove za napredek gospodinj- 
etva, oe-i roma pomoč droižlnam 
tn posameznikom, kii so pomoči 
In osebne nege potrebni Itd. — 
vse to bo kaj godna tla za take 
pojave, kii so v oprekl za zdravo 
rastjo naših občanov. 

Seveda im mogoče pregreti 
freega doslei) opravljenega na 
področju socialnega varstva. Do- 
•eženj uspeha so rezultat ugod- 
nih objektivnih pogojev (socla- 
Idstična družbena ureditev in nje 
posOediice: enakopraven položaj 
▼seh diržavljaniov ne glede na 
Bpol, odiprava sistema tekorišča- 
пји. podiltilka polne za.po3il.iitive, 
•illen razmah socialnega zavaro- 
vanja in zdiravsitva, brezplačno 
Jolanje, širši obseg socialnega 
•krbstva) in seveda velike in 
»eeebične prizadevnosti sociaii- 
neh dellavcev. 

Toda s tem, da je bila vzpo- 
■tavljena oblast delovnih ljudi, 
ki je podvzela mere, ki so v 
esmiovij spodrezale korenine 90- 
eteflnega zla, to zlo še samo po 
•ebi ni odpravljeno, kaJtl po- 
ledic preteiklosti In vojne ni 
■toč na mah odpraviti (otroci 
brez staršev, žene brez mož, 
•oemogli, invalidi — vojni in 
ifteilovnl). 

Pod težo volilnih in povojnih 
toamer so se do neke mere 
teraii.Iijale običajne navade in 
moralne norme, kar je poleg 
Večje skrbi za zdravo rast pre- 
bivalcev povečalo vršite social- 
nega varstva in skrbstva po- 
trebnih občanov. 

Teh ugotovitev hi ne kazaflo 
posebej omeinjati, če ne bi bilo le 
I>reveč razširjeno povsem zmot- 
no in v svoji osnov? nazadnjaško 
вшешје, da je socialno varstvo 
■ioer nujno, pa vendarle po- 
■fcransika dejavnost, ki le obre- 
Bnemjuje družbena sredstva, ker 
K njimi zagotavljamo po.moč po- 
Irebnim in zdravil)enje moralno 
aLi kako drugače ogroženih. Ро(ј- 
muje se kot socialna mera v 
■mhsil.u kairitatdvndh ustanov ka- 
pteilistične ureditve in' delo kir- 
#čansikegra usmiljenja. 

Razumljivo, zaii^adii dediiščine 
preteklosti in položaja v kate- 
rem se naharjaimo, da so sociailnio 
rferbatveni dn varstveni organi 
doUbai hiilro uknepati in posire- 
dovaibi pomoč, kjer je ta potreb- 
na do posečii povsod, kjer se po- 
la vi boleč eociiellni problem. 
Hortin-l smo, da se odločno зро- 
ргХК-хплцо « poelediicami. 

Toda to je le ena sitiran. 
Osnovne naloga Sveta pa Je, da 
odkriva vzroke, kii porajajo so- 
cialno zlo, da oipoaarja nanje 
in ob podpori vseh merodajnih 
č-iniitelijev, tako gosipodarakih, 
prosvetmiih, zdravstvenih in po- 
liltdčno družbenih, podvzema me- 
re, da se 14 vzroki odpravljajo. 
Seveda lega ni moč opraviti v 
kratlkem razdobju. Vzroki so- 
cialnega zla leže v gmotnem po- 
ložaju na eni in v miselnosti ne- 
utrjenih sociadistiičniih moradnih 
normah in navadah, po drugi 
strani. 

Na področju tako imenovane- 
ga preventivnega delovanja so 
že doseženi znatna uspehi. Ven- 
darle zaradi nerazumevanja 
niso tolikšni kot bd žeieli. Pa 
tudi zdravijenje posdeddc priti- 
ska na organe socialnega skrb- 
stva in varstva s tolikšno silo, 
da večkrat zamegli in otežkoča 
sicer dolgotrajnejšo in zahtev- 
nejšo dejavnost odprave vzro- 
kov socialnega zla. 

Naj za razumevanje gornjega 
navedemo le nekaj, morda ne 
najboljših primerov. Stanovanj- 
s,ka stiska je .eden izmed moč- 
nih čindteiljev mnogovrstnega 
socialnega zla. Nd najhuijiše, da 
je vzrok mnogih razvez, nemo- 
rale in podobno. Pogubnejjše de- 
luje na otroke in mladino. In 
vendar vprašanje otroških igriSč 
z nadzorom, vrtcev, vajensikih 
diomov in podobnih ustanov, ne 
kreme z mesta. Ali ti ne bilo 
ceneje če gledamo iz čisto go- 
spodarskega vddiika, da prepre- 
čimo vzroke, zaradi katerih pre- 
nekaterega mladega človeka 
»prevzgajamo« v domovih in 6i- 
gar osikrba je včasih dražja kot 
vzdrževanje vzgojitelja? In ali 
ni dražje, če spet izpustimo tlo- 
večnostni kriterij, če ne oskrbi- 
mo drugo stanovanje družini, za 
katero ugotavlja sanitairna in- 
špeikoiije, da živi v zdravju 
Skoddijivih prostorih. Kajti čez 

1. Otrooi in mladina pod skrbstvom 
a) od tega v reji pri sorodstvu in v tujlih družinah 
b) v raznih vzgojnih in prosvednih ustanovah 

2. Ekonomsko ogroženi otroci 
a) od tega v raznih prosvetnih ustanovah 
b) v lastnih družinah 

3. Vzgojno zanemarjena mladina 
a) od tega v raznih vzgojnih ustanovah 
b) živečih doma pri starših 
c) v reji 

4. Otroci dn miladina iz moralno ogroženega okolja 
a) od tega v raznih vzgojnih ustanovah 
b) v reji 
c) ždvečlh doma 

5. Tedesno defekitna mladina in otroci 
a) od tega v rehabilitacijskem domu v Kranju 
b) gluhonema mladina v Domu za gluhoneme 

6. Umsko defektna mladina in otrooi 
a) od tega v domskem varstvu J. Lev ca dn Domava 
b) izven zavoda, v domači oskrbi 

7. Težko bolnih otrok, v okrevališču 1, doma 1 
8. Iz zdravju nevarnega okolja: žive doma 6 
9. Nezakonskih otrok v evidenci (žive6iih pni maiteml) 

a) od tega vzgojno zanemarjenih 
b) v rejii Izven Ljubljane 
c) v raenih vzgojnih ustanovah 

10. Otroci iz razvezanih zakonov 

čas bo potrebno večkrat dolgo- 
trajno zdravljenje otrok in star- 
šev in to v breme občine in so- 
cialnega zavarovanja. Tolikokrat 
obtoženega alkoholizma, vzroka 
tolikšnega socialnega zla, se ra- 
zen deklarativnih ugotovitev ni- 
kakor ne lotevamo s praktične 
strand. Aid ne bi biJ čas, da se 
podvržejo obveznemu zdravlje- 
nju notorični adkoholdki? Ali ne 
bi bil čas, da se vzpostavd pri- 
meren številčni odnos med go- 
stinskimi ter mlečnimi in brez- 
alikoholniml obrati? Menimo, da 
bi to ne vplivalo samo na zbolj- 
šanje socialnih razmer, temveč 
bi dajado naši občina tudi kul- 
turnejši obraz dn bd imelo ne- 
dvomno tudi gospodarske kori- 
sti. 

Teh nekaj primerov, a navedli 
bi jih lahko še mnogo, kaže, da 
moramo pri upravljanju na.še 
občine imeti socialna vprašanja 
pred očmi kot celoto. Sam Svet 
za socialno varstvo tu ne more 
uspešno delovati. 

Seveda Pa ni nič manj važna, 
če ne važnejša naloga političnih 
in družbenih organizaciij, kd so 
dolžne in poklicane razvijati in 
uitrjievati socialistične družbene 
odnose, ki slone na humanistič- 
nih moralnih osnovah in običa- 
jih. Tovariika, socialistična po- 
moč v stiskii, odgovornost star- 
šev do mladega rodu, spoštova- 
nje staršev s strand svojih 
otrok, posebno odgovornost 
odraslih otrok za svoje starše, 
rejnike v dobi, ko osiare in ob- 
nemorejo, mora postati moralna 
dolžnost vseh državljanov. 

V nadaljevanju dajemo poro- 
čila o delu Sveta za socialno 
skrbstvo, iz katerega je v skopi 
obliki pokarano izredno obširno 
in raznoliko področje te dejav- 
nosti dn iz katerega bo vendarle 
moč osvojiti potrebna navodiHa, 
priporočdila in zaključke. 

MLADNSKO VARSTVO 
Splošni .podatki 

(Stanje 31. januarja 1956) 

Sknpail: 

48 
2в 

12 
84 

47 
46 
10 

16 
6 

153 

2 
2 

11 
13 

2 
6 

83 
25 
11 
19 

в 
108 
737 

74 

96 

103 

176 

24 

114 

Skupei) je tomeij pod vaeetvom 
občane Center 737 otrok in mda- 
diine. Od teifta JtevMie Je v raznih 
domovih 140 otrok. 

OTROCI IN MLADINCI 
V VZGOJNIH USTANOVAH: 

a) Dnevna zaSčlta: 
V dečjih jaslih Resiljeve e. M 
V dečjj. jaslih Kersnikove rtU 1 

V otroškem vrtcu Novi trg 1 
V otroškem vrtcu Podjane 2 
V otroškem vrtcu Prude 4 

Skupaj: ... 24 
Otrooi so oddand v te domove 

z odločbo zaradi zaščite. V jaslih 
na Resljevi cesti je dana mož- 
nost imeti otroke v varstvu pre- 
ko vsega tedna od ponedeljika 
do sobote, kar izkoristijo naJveč 
matere, ki imajo Izmenično 
razvrščen ost dela. Vzdrževalnina 
za otroške vrtce z oskrbo znaša 
2200 din mesečno. V dečjdh ja- 
slih je osikrba 4500 din mesečno 
za dnevno oskrbo, za tedensko 
pa po 5300 din mesečno. Občin- 
ski ljudski odbor doplačuje ti- 
stim materam, ki same tega ne 
zmorejo in ki še urejajo pravni 
položaj svojih otrok. 

b) Zaprta zaščita: 
V Defijem domu je 17 otrok, 

v mladinskem domu Titove mla- 
dlre v Mostah je 12 otrok in 
v Domu Malči Bedičeve na Viču 
24 otrok. 

V teh domovih so otroci, ki 
spadajo v vzgaJaJišča, pa so od- 
dani zaradi pomanjkanja rejni- 
kov v Ljubljani, odnosno zaradi 
tega, ker Se potrebujejo nego 
dojenčkov, v dečjd dom. V mla- 
dinska domova smo oddali de 
tiste otroke, kii se normailno raz- 
vijajo a nimajo starši pogojev, 
da bi jdh imeli v svojd oskrbi. 

V mladinskem domu Dobrna 
je 5 otrok. 

Ti otroci so biii poslani v mila- 
diinski dom v Dobrni, ker bolj 
ustreza njihovi vzgoji. 

c) Vzgajališča: 
Vzgajališče za osnovnošolske 

otroke obeh spolov v Planini 3 
Vzgajališče za gimnazijce v 

Smledniku 8 
Vzgajališče Veržej za osnov- 

nošoliko moško mladino 2 
Vzgajališče Logatec za dečke 

od 15 do 18 tet 2 
Vzgajališče Višnja gora za 

dekleta odl5dol81et 1 
Vzgajališče v Logatcu ima tri 

delavnice in je letos Izstavilo 
prvim našim gojencem diplome 
o izučitvi mizarske, odnosno 
čevljairske obrtii. 

Vzgajiališče v Višnji gori je 
letos izsitaviiilo prve diplome za 
šivdijisiko stroko. 1x1); na gojonka 
v tem vzgaJaliišču, kd je star® 
čez 19 let, biva tem sedaj po 
lastni želji, da se bo obriti izu- 
čila do diplome. 

d) Socialni domovi1: 
V vzgojnem zavodu Janeza 

Levca biva 6 mladoletmilkov, du- 
ševno defektniih. Zavod ima 
osemletno osnovno šoilo. Nima 
pa delavnice za izučitev .poklica. 
Gluhonemnica 2 
Dom invatiidne mladine v 

Kamniku 2 
Dom za duševno defektne 

otroke v Domavi 5 
Prehodni dom na - Kodelje- 

vem (tniažna posdaja) 3 
e) Internati za srednješolsko 

mladino: 
Dom Ivana Cankarja v Ljub- 

ljani 6 
Dom Anice Cemejeve v 

Ljubljani 6 
Industnijski internati 2 

f) Vajenski domovi: 
Vajenski dom Kersnikova 

ulica 3 
Vejenski dom Šentvid 1 
Vzgojno poboilJševaJni dam 

Notranje uprave v Ra- 
dečah B 
Oskrbnine v teh domovih zna- 

šajo od 7600 do 16.000 dinauijiev. 

jj si 
Oskrbovanci so zara ^ 
vzd'rževadniin podpir3®1 ^ icilUi ^ 
računa ObLO. Svet s1'®' ^ ^ 
lišču, da morajo j ^ potr 
vati po svojih močeh ® in ^ s z njimi pogodbe 1 « i 
močjo. * l«žje 

1) Otroci In mlao"" ' ^ otr 
pod skrbništvo«1 ^ i ^ a- 

Pod skrbništvom ie, h ^ 0 
brez staršev add pa 

morejo 
9»' 'Ht tere starši ne   . j™« -•« 

Od teh je 36 v reji P" 
kih, 12 pa jih je v 
poilnoma tujih ljudeh' 
rejnikov je imenovan11 ' I i 

sj^nl jji fcil^V' 

4n 

Sts 

N: 
>io 

so skrbni« 
slend, so otroci uvei3aVI Ши.У* 
skrbnikov pravico do 
dodatka, kolikor F« 
izven Ljubljane pri 
kmetovalcih, pa jim 1J"jjl 
bor plačuje vso rejnin0^ 
ko je z otroci in тп№ ^ 
skrbništvom po zav< 
ljudski odbor vzdržuje 
kolikor miso upravičeni ^ 
ških dodatkov in Цј^1 

4k 
6 

o.tric»k brez staršev je 
ki imajo 

»I 

lih borcev, 
vailidske prejemke, « • 
otrok žrtev fašističnega јђ J 

2) Ekonomsko ogr0^ 
mladina in otroci 5 ц 

To so otrooi, ki siceif . ( ^ 0 

starših aLi prd enem ^ 1 v 11 

toda njdhovd dohodki J djt, л 
ndzki, da jiim moira P" 
ObLO iz svojih sreds^® 
pora se jim podeljuj« 
hodnih ugotovitvah f, J 
upošteva tudi učne usP^ *' 
silediild smo, da poniji 2 
otročke v gimnaaijsikd ^ .lip*8, Чј j 
prav otroci ne kažejo л f p 
Ijenosti. V takih ргг',,|^Ж 
podpora podedj^uje te 
ka šolskega leta otove^rf 
lanja, nakar jdm bo 
organ pomagal k Pri11 f' % 
poklicu po predhodni "V,.,.0 
tovanju s Posvetiova« ^ ss,j ^ 
usmerjanje otrok v 

Podpore so od 1000 d0 

narjev mesečno. _ . 
3) Vzgojno zanem»I'jc 

mladina in otroci ^ U 
Ti izhajajo največ |zves'f j 

љп cilinirči 7)aTvniSil^^ iw kjer eo stairšl za.pos.lend^ 
kjor so starši bolni ^ 
samo po sebi teže V-'-' 
Ije povedano, nepr1,1 _ 
Med te štejejo v večJ€^, 0' 
otroci iz mešanih zakon ^ ^ 
cd nezakonskih mater- ^ 
Bicer pozneje poroči'' 
ot.rok nd mogel Рг''а® , >• 
vemu okolju. Dadje otr ^ ^ 
bili že kje v nejd, pa 
rejo navaditi novega j, 
ga je mati vzeda z0'pC

lJV!tltelJ 
Otroci, kd so prišli z # (j. 
iz dežele v mesto, ■, 
znašli, otroci, kd so $' 
viti, pa vzgoja v drU 

merna. Tj otrooi se pii^' 
ustrezne domove иачте/ле ut»iiiuvA, -- 
kom ali na željo st:;'rnj 
niSki organ je v 

S 

% 

1 

šolami, kjer se ti -j, 
jado in jdh pripoi4'®® .„vlj", 
nim sestram, kd vz'p<> SITiefJ

n 
njimi stike. Starše le* ^ 
v Vzgojno posvetov® u v511 f 
pa se zaradi oddalj^^ic*^ 
poslužujejo. Posvetov ^ r, 
tudi prenaitrpana Ш j ^ rj 
vzrokov, dia starši 5 poi, 
jiajo z navdušenjem, ' 
predolgo 6akaW na 
Razmisliti bj biflo 0 V 
večjega števila teh 1 _ ц 

4) Otroci in 
ralno ogrožene« va ^ 

Teh je 176. V 
smo moradi oddati j« ^ 
pa za.radli okolice. ge ' / J>cl /JcJiItdVlIl f, 
njihovega prettop^^^J^ 
lo bati, da bodo f! j ' 
navijali. To se večrn1 , ^ 
žrtve domačih 10 ZJO&' 

i 
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Samii pioblem, 
■■ п) '^u L, ,mu živiljienj.u, al- 

"'u p odgo- 
Г . '^POtr V teh P™^" 1J^№,b^d^-vSOd™- 

^ ®lani vzroke ta- 
^ a > Vziialt'i so najvei- 
t'10 otivvf'a'novan''s'te razme- 

' . i P » , аРЧо skupaj v isti 
4 (Јп?-Г4'' odrasla mladina 11 .'"Te Z 11 v 'istem prostoru, 

' 4 ^ ^ ma01^04' zaradi deliklov 
i ^ in občutka manj- 
^ f Ob.^ fc u ^rl>e PomanJkainoe 
' f r,'^1 ц. '^ol^zma staršev. Ti 

1 ' i ks * v t6 Umi'riti0 tudli 110 

*!; te>. »T1- Redi menjajo za- 
- fc ^I1av,ljenj,e te mladine 
,Ш|Ч) Јт01®^1« osebne stike, 0 .'tu *4^^. ^6'-0 s s ta rži. Tu pa 

V!estra nino'So potrpJje.nja 
0г8агиПб1ке P0"10^ družbe- »v '^acij im upravnih or- 

''Heu 
n. k 'tki sno 1" umsko de- 

! i k! 4u0a. mIadina 
flll mi s telesno de- 

odkar je v 
jEi "o n,1

r8aniz'№a'n dom za in- 
'"лЈЈЧЈО у^° iin ilna obrtno 
'J t ^"»l ' ,e ^ J« z umsko de- 

ik '10 Ппк '• Za kater« ш- 
^ h. f16®3 doma, fcje.r bi 

v< ^пег^г Za kak po'k'Uc- 
i s '0 im ^ I-'evca ima pomož- 

' » i P'Hm?'"1 iSee za svo^'e So- 
"■J r! Prit* rn® Poikliice. Uspeva 
> ISTf1' fe obstoja mož- ■ j ■P đoK„ , otroci s podo.ljša.n.o 
/C6 divi* usposobijo. 
i lu Ca "'^h in imbeciilnih 

I11 S Svol"1'" Taki otroci S« v 
ксЛп in.d,ružbi-po- , 1 ( 1 Za zavod z dolavrai- 
(i)l C? ^roikl m,adil"0. t>i 

, I nadziorsctvom 
J t^^iiia ^'вогобпАт uikom 
J n3, ^10- ker ад 

/ Ч^^иТ"06 ni- Do sMa'i 
,1 fct' <la fm mled!nce za№iitiiti 
^ 4U v &тЈ?и Pred:agalji so- 
li' 4iiftilt>0wi "C s te,rn d056®'11 

j ^ree'crbo za sLutad 

f: ttlra^'t0 ba,nl otroci iz 
! V4tOci JU ncvarneBa okolja 
rf V, Aniu80 1X41 sLa,ino kon- 

lC^^'oznega di- 
i %: V zd cviljenju. , nsW otroci 
Чђ'^nte, JUtls''4 od'bor Ljub- 
^ ti "^akl nirna registriranih 

га otrok, pa-č pa 
'V i« skrbnl&kii 
"Ц r. P'ra'vni položaj ali 

^ Z nj"mi' »ddaje v reje ali 
4w , f 1 otroku alj ma- 

* "j bl^otavii0?^ mater€ niieo 
i 'Чи c0®'!4 očetovstva, da 
i . Ski - v<Jie raz m pri p Je OmV J razmerje. Je 

C^ani« . PMtoviH Pređ 
Л« * Poten, ^SfM'tve pomo-- 
S,,,: ^гет! 50 se matere od- 
?• tvU®0'U)vHV tre'h Primerih. 

skrkT očetovstev Je 
4>ih ^''iSklm organom 
!k4 3e 70. 32 otro- 
bi, vse f,, Položaj še ureja, 

^ t>0iv>? risk€ matere 
N d<>m' 
vi ',l5e- Ut-м dornom 
v4et^ 3e dn n3e P,r®'VT№ea ^'eotrajno in se 

M,, Ћ,0»И civilnih so- 
In ^etJe 

fi^Z.otrok 

stiJ. ^ed 

kuhair. 

v?; 

ч 
Ч- 

1 • i 

37 

30 
12 

! 7 
2 

i 8 

o&tailj poklici . . . ( a . 11 
Skupaj . i < 122 

Očetje: 
iietkvadiLfuoiinani delavci « , 22 
kv2<liific.iranii delavci ... 20 
obraniki ........ 13 
študentje univerze .... 8 
nameščence   . 17 
voko izobraženi ..... 14 
kn tje   • . . 3 
svobodni poikliiol ..... 10 
ostali pokliicd 28 

Skupaj . . . 125 
Preživnine so še vedno nizke 
ш breme vzdrževanja pada v 
glavnem na mater. Sicer se zad- 
nji čas opaža, da sodišče odmer- 
ja očetom nekolrrlto večje daja- 
tve. Toda v pnme.rii z deležem, 
kj ga mora dopnieesti mata, so 
te dajative še vedno prenizjte. 
Povprečje Je okoli 800 dinarjev. 
Iz spisov Je razvidno, da matere 
po ureditvi novih plač, ki so se 
v teiku zadnjih let že večkirat 
dvignile, ne uveljavljajo novih 
zahtevkov. Zato matere, ki se 
k nam obračajo po denarno po- 
moč, napotimo na sodišče, da 
tak zahtevek vtože, sicer jim po 
doJočenem roku pomoč ospora- 
vamo. Kolikor sklepamo spora- 
zume med starši zaradi določit- 
ve preživnine, se orientiramo po 
dnevnih cenah za mleko in 
kruh. 

Vprašanja nezakonskih otrok 
so zamotana. Po šestih tednih, 
kioldkoir je materi dovoljeno bi- 
vanje z otrokom v dečjem do- 
mu, nastopi vprašanje, kam z 
otrokom. Matere se v mnogih 
primerih morajo odiločiti, da 
dajo otroka v rejo. Nekatere si 
najdejo rejnike pri svojcih. Več 
pa Je takih, ki nimajo odnesti 
kam otroka, ntti same nimajo 
stanovanja. Ce ga pa imajo, ga 
deile s sostanovalkami v Delav- 
skem domu ali na skupnih leži- 
ščih v stari cukrarni, kjeir otrok 
ne smejo imeti pri sebi. Oddaja 
v rejo izven Ljubljane je za ne- 
zakonskega otroka dvomljiva. 
Ker Je obisk vezan na večje 
stroške .in se zaradi oddaljeno- 
sti rahljajo vezi med otroci in 
materami. Poznamo primere, da 
matere že šest odnoano po tri 
leta niso videle svojega otiroka 
in ga niti ne poznajo. To so ne- 
zaželjieni otroci, za katere bi 
biila adaptacija najboljša reši- 
tev. 

Kolikor Imamo nezakonske 
Otroke po raznih vzgojnih usta- 
novah, so to taki, ki bi zaradi 
okolja utegniill postati otroci' 
ulice alj pa so že zagrešiM.i 
manjše prestopke. Odgovornost 
nezakonskih očetov do svojih 
otrok Je zelo majhna in beleži- 
mo v času odkar obstoja občina 
LoubJjana-rCenteT le en primer, 
kjer Je nezakonski oče zahteval 
otroka zase, zaradi moralno sla- 
be matere. 

10) Otroci razvezanih starSev 
V evidenci imamo 114 otrok iz 

94 razvezanih zakonov. Otroci 
so večinoma dodeljeni po sodni 
odločbi ali po sporazumu materi, 
le v treh primerih so dodeljeni 
očetu. Ob razvezah sodeduje 
skrbniški organ in daje sodišču 
sodno socialno pomoč. Svet ima 
velike težave, ko mora po raz- 
vezi med starši izravnavati so- 
vražno vzdušje, katerega žrtev 
in predmet nagajiivosti zakon- 
cev in izigravanja čl. 68 Zakona 
o zakonski zvezi postajajo otro- 
ci. Taki primeri so zlasti pogo- 
sti in težki v vrsrtah srednjih 
in visokih izobražencev. 

11. Problemi rejništva 
Rejništvo Je najprimemeijiša 

oblika zaščite tistih otrok, pri 
katerih ni začasno ali sploh no- 
bene možnosti, da bč živeli pri 
srtarSih alM svodcih. Do nedav- 
nega smo oddajadii take otroke v 

domsko varstvo, pa se Je izka- 
zalo, da mentalno zaostajajo in 
jim primanjkuije pozneje v živ- 
ljenju potrebna zavest, ki jo Je 
diaje domače ognjišče. LHroci v 
reji se razviiljajo normalno, ka- 
kor ostaila otroci, ki žive v svoji 
družini, razume se, kolikor Je 
rejniška družina res dobro iz- 
brana m ima do rejenčka pra- 
vilen odnos. 

V reji imamo 72 otrok. Od teh 
Je 48 0'Л'ок brez staršev. Izven 
mesta so v reja v glavnem, otro- 
ci nezakonskih staršev in tistih, 
kj nimajo v Ljubljani primer- 
nega stanovanja. Posledice tega 
so, da miadi zakonci zaradi sta- 
novanjske krize postajajo ne- 
strpni, izgubljajo vso vero vase, 
izgubljajo zvezo s svojimi otro- 
ki. Prd nezakonskih materah, ki 
imajo otroke v reji, se v mno- 
gih primerih zrahlja mateirinski 
čut in v neredkih primerih rode 
drugega, tretjega nezakonskega 
otroka, ki Jih prepuste j;eji in 
na breme občine. Menimo, da bi 
bilo uspešneje materam oskrbeti 
rejništvo v samem mestu ali v 
okolic! s pomočjo sosednih ob- 
čin tako, da bi matere v pro- 
stem času mogle imetj stike s 
svojima otroki. Najlepše pa bi 
biiio to vprašanje rešeno s po- 
stavitvijo doma za take matere, 
kjer bi našle stanovanja, a za 
svoje otroke dnevno varstvo. 

Rejenčki, ki so v reji izven 
LJubljane, so bili tja oddani še 
za časa MLO, so deloma v do- 
brih rokah, saj se vrši nadzor- 
stvo po plačanih strokovnjakih, 
ki jih plačujejo občine po šte- 
villu otrok in^ sicer v Moravski 
dolini zdravstveno nadzorstvo, v 
Poljenskd dolini pa vzgojno, ker 
so tam šoloobvezni otroci. V 
obeh krajih pa bo potrebno po- 
skrbeti za obojestransko nadzor- 
stvo. 

Zaradi enotnosti višine rejnin 
je biil sestanek pri OLO za vse 
prizadete ljubljanske občine, 
kjer Je biila postavljena sledeča 
lestvica: 

Za otroke v mestih: 
za predšolske . . . 5000 din 
za osnov no šoilce 5500 « 
za gimnazijce 6000 « 

Za otroke na deželi; 
za predšolske 4000 din 
za osnovnošolce 4500 t 
za gimnazijce 5000 t 

Težava pa je v Ljubljani do- 
bita rejnika Izpod 6000 dinarjev, 
to ceno opravičujejo s tem, da 
Je z dojenčkom mnogo dela, ve- 
liko pranja. Kontrola bo dosled- 
na, za osnovnošolce in gimna- 
zijce pa postavljajo rejnine celo 
do 8000 dinarjev. Cene so za iz- 
gled zelo visoke, če pa računa- 
mo, da stane v Dečjem domu 
dojenček mesečno do 16.000 din 
in nam tam bivajo še taki, k! bi 
bili; godni za rejo, bi bila tudi 
tako visoka cena še siprejemliji- 
va. Vsekakor pa bi to bil pred- 
met novega razgovora na OLO 
zaradi koordinacije z ostalim; 
občinami. 

B. ZAŠČITA ODRASLIH OSEB. 
V območju naše občine je 389 

podipiirancey in bolnih na TBC. 
Ti podpi ranči, razen TBC bol- 
nih, so stari in onemogli, brez 
svojcev, ali svojci, ki ne more- 
jo v celoti skrbeti za svoje sta- 
re in onemogle. 

V to področje prištejemo še 
47 preklicanih oseb, bodisi za- 
radi slaboumnoetl, ali delno pre- 
klicanih zaradi pijančevanja In 
zapravljanja. 

Na Bokalcah 98 
V domu na Poljanski c. 60 
V Šmarju pri Jelšah 39 
V Ponikivaii na Doleo). 4 

V Mengšu 8 
Na Vrhniki 3 
V Vojniku pri Celju 1 
V Hrastovcu, duš. def. 11 
V Polju, v boln. za du- 

ševno bolne 24 

Skupaj . . . 248 
Za stalne podpirance izven 

domskega varstva mesečno pla- 
čujemo v obliki podpor 1 mili- 
jon 50.000 dinarjev. Število pod- 
pirancev se v glavnem ne spre- 
minja. 

Najvišje podpore znašajo 3.500 
dinarjev za tiste, ki nimajo ni- 
kakršnih drugih dohodkov. Me- 
n.mo, da je ta znesek za sedanje 
razmere prenizek in predlaga- 
mo, da Ljudski odbor odobri, da 
se podpore takim podpirancem, 
ki so odvisni predvsem samo 
od te podpore, dvignejo do 5.000 
dinarjev mesečno. 

V dneh hude zime so bili vsi 
naši podpirane! obiskovani po 
članih terenske socialne komi- 
sije in jim je bila nakazana zim- 
ska pomoč po predlogih teh ko- 
misij za kurjavo. Sicer pa je 
bila vsem podpirancem za novo- 
letno jelko poslana zimska po- 
moč, v katero so bili vključeni 
tud upokojenci z minimalno 
pokojnino po predlogih Društva 
upokojencev. 

Neevidentiranih raznih starih 
in onemoglih oseb. ki sicer so 
gmotno preskrbljene, potntbna 
pa Jim je drugačna pomoč. Je še 
okoli 180. Tu n so všteti vojaški 
vojni invalidi. 

Kakor koli defektnih oseb (za- 
porniki, razni prehodniki), niso 
evdentirani, ker so to le pri- 
ložnostni podpi ranči, ki se og^- 
šajo pri nas po predhodnih pri. 
poročilih organov Notranje 
uprave. 

Alkoholilčarji, ki so znani kot 
kron.čni bolniki, še niso eviden- 
tirani. 

Po odloku NKO podpiramo 
samo še osem družin v skupnem 
mesečnem znesku 21.000 din. 

Pogosto zbole naši starčki In 
ostajajo brez postrežbe. Ena od 
oblik skrbi, ki se bo morala 
razviti, bo postrežba takim ose- 
bam na njihovem domu, tam 
kjer nimajo svojcev. V ta na- 
men pa bo treba vzpostaviti 
ustrezno službo in vzgajati v 
državljanih zavest dolžnosti 
skupnosti do onemoglega sočlo- 
veka. 

2. INVALIDSKA ZAŠČITA 
V kompetenco občin Je prešlo 

le kompletiranje prošenj za do- 
sego invalidskih prav c, izdaja- 
nje knjižic in izdajanje do- 
volil za znižane vožnje. Na te- 
ritoriju občine je 1.184 registri- 
ranih invalidov. Z odborom 
združenja invalidov ObLO ima- 
mo povezavo. 

C. MLEČNE kuhinje 
V naših osnovnih šolah in gi- 

mnazijah se deli hrana dnevno 
v 5500 obrokih, in sicer v enaj- 
stih šolah in gimnazijah. Prvega 
aprila bo začela poslovat; Se 
mlečna kuhinja v vajeniški šo- 
li v Veselovi ulici. Odstotek ko- 
ristnikov je kaj različen In se 
giblje od 36% v Vegovi gimna- 
ziji, do 83 % v Vzgojnem zavo- 
du Janeza Levca, odstotek brez- 
plačnih obrokov in znižane cene 
obrokov je od 3 in pol odstotka 
do 59 odstotkov. Občinski ljud- 
ski odbor prispeva po 12 dinar- 
jev dnevno za vsak obrok, to Je 
polovica. Analiza pa Je poka- 
zala, da obroki ne ustrezajo 
ceni 24 dmartjev, kakor }e dolo- 
čeno. 

Pred Svet za varstvo se po- 
stavlja naloga, da vzpostavi po 
šoteklh mlečnih kuhinjah pra- 

vilno poslovanje tako, da bodo 
malice res ustrezale namenu. 

t 
2. POČITNIŠKE KOLONIJE 
Organiziral jih bo Okrajni' 

ljudski odbor. in bodo zdrav- 
stvenega značaja. Naš svet bo 
izvršil le izbiro otrok in pi.pra- 
vil potrebna denarna sredstva. 
Družbene organizacije bod, or- 
ganizirale poči tnice za tiste o-tro_ 
ke, ki nimajo zdravstvene indi- 
kacije. V ta namen se je sveit 
povezal z družbenimi organiza- 
cijami in je vsestransko delo za- 
stavil, da bi bil izbor kar naj- 
bolj pravičen in zajel kar naj- 
več potrebnih otrok. 

Staršem, ki ne bodo zmogli 
plačila tritedenska oskrbnina 
7.000 do 8.000 diaarjev), bo po- 
magal Ljudski odbor, deloma pa 
bo predvidoma pomagal tudi 
Zavod za socialno zavarovanje 
za tiste otroke, za katere bo ko- 
misija določila okrevanje. 

Za našo obč no je letos gleda 
na to, da se je te vrste pomoč 
raztegnila na ves ljubljanski 
okraj, določeno število otrok, ki 
bodo Sli v zdravstvene kolonije 
(400), Otroci padlih borcev in 
žrtev fašističnega terorja bodo 
vključeni po potrebi v zdrav- 
stvene kolonije brezplačno, osta- 
li pa v letovanja in taborlenja. 

D. DELOVNO VARSTVO 
Večina dejavnosti s področ- 

ja delovnega varstva je še v 
kompetenci Okrajnega Ijudsker- 
ga odbora. 

Na občinski odbor so se pre- 
nesle doslej le naslednje kom- 
petence:. 

a) arbitražno odločanje v spo- 
rih, nastalih zaradi odpustov; 

b) prejemanje prijav in oprav- 
ljanje tehničnih poslov pri izda- 
janju delovnih knjižic; 

c) Izdajanje delovnih knjižic 
in vodenje evidence o Izdanih 
knjižicah ter čuvanje neprevre- 
tih delovnih knjlž c. 

Ze to delo znatno obremenju- 
je delo socialnega varstva. Pri- 
čakuje pa se prenos še ostalih 
kompetenc na občino, in sicer; 

1. Odločba o številu vajencev 
in o prepovedi imet! vajenee; 

2. Uverja in registrira ične 
pogodbe; 

i. Izdaja spričevala in diplo- 
me o opravljenih strokovnih iz- 
pitih; 

4. Kontrolira podjetja, če 
imajo zaposleno ustrezno število 
vojnih invalidov; 

5. Odreja podjetjem, k so 
dolžna imeti priprave za nude- 
nje prve pomoči, dalje podjetja, 
v katerih morajo biti dtlavcl 
oskrbovani z gazirano slano vo- 
do in končno gradbišča, ki so 
dolžna Imeti sanitetno poc-tajo; 

6. Evidentirrajo osebe ki 
iščejo zaposlitve in zbirajo od. 
gospodarskih organiizar j podat- 
ke o potrebah po delovni •nit; 

7. Iščejo zaposlitve prijuvlje- 
n m nezaposlenim; ' 

8. Izdajajo odločbe o ptjvid 
na pomoč brezposelnim in .alo- 
ga za Izplačilo te pomoči 

9. Izdajajo objave za zti iano 
vožnjo, kakor tudi potrdil i za 
uveljavljanje pravic nezai .3le- 
nih iz socialnega zavarova/ ja; 

10. Vodijo ev denco o za;. • kle- 
nih tujih strokovnuakih; 

11. Razveljavljajo odločb ar- 
bitraž, ki se nanašajo na s'.lepe 
kolektivnih pogodb in plo r-va- 
nje oseb zaposlenih v 7P ,-už- 
nlh organizacijah. 

Razumi j Ivo Je, da v sed . ijem 
sestavu ne bo mogoče vsoti na- 
vedenih poslov izvrševati v 
okviru sedanjega sveta. Nujno 
bo ustanoviti poseben svet Ic- se 
bo posebej pečali z naved> nitni 
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E. USTANOVE 
prenosu kompetenc dela 
lega varstva je prevzela 

j oiboje jasi. in to na Res- 
:eetd s kapaciteto 100 otrok 
Ji v Kersnikovi ulici so 
■•vne jasli, na Resljevi cesti 

za vso Ljubljano edine, 
ojemajo otroke v teden- 
trbo, tako da ostanejo v 
noč} In 6 dni. 
starih in onemoglih na 

,kj cesti ima 60 osfcrbo- 
Je vedno zaseden. Pri 

icijl najnujnejših sanitet- 
»prav je nastal primanj- 

višin 41.000 d!n. 
i prehodnikov v Stari Cu- 

nudi streho nad glavo 
a v skupnih ležišč h. 

; zadnji dve imenovani sta 
in izrabljen, in imata s sa- 

nitarnimi naprav armi hude te- 
žave, ker pač stavbi nista gra- 
jeni za te potrebe. 

Jasli v Kersnikovi ulici so 
pretrpele v m nuli zimi velik« 
izgubo, ker so bili večinoma 
otroci doma (do 66 %), ке,г so 
podjetja zaradi pomanjlkanja 
toka ustavila delo. 

Za. kritje nastalega primanj- 
kljaja ni mogoče dvigniti že ta- 
ko visokega oskrbnega dne. 
Nujna je zaito pomoč v znesku 
lOO.OOO din. 

Vse te ustanove so ustanove 
s samostojnim finansiranjem, 
upravljajo Jih upravni odbori. 
PRORAČUN IN REALIZACIJA 
SVETA ZA SOCIALNO VAR- 
STVO PRI OBLO LJUBLJANA 

CENTER 
od 1. januarja do vključno 

25. marca 1956. 

25. marca 1956 Ne- 
odobreno Izplačano uporab- 

ljeno 

1. Splošne socialne podpore In 
zimske pomoči 

2. Podpore žrtvam fašističnega 
terorja 

3. O ikrbnime v domovih starih 
in onemoglih 

4. Šolske mlečne kuhinje — re- 
(undirano mleko 

5. Vzdrževanje otrok v vzgoj- 
nih domovih 

6 Vzdrževanje rejencev 
7. Pogrebni stroški nepre- 

možnih 
S. Drnž ndm kadrovcev 

(mvdpore) 
9 D'laške podpore • 

10. Zdravljenje nepremožnih 
ZAKLJUČEK 

Iz predloženega še dokaj ne- 
popolnega poroćila je moč raz- 
vit! kar najkonslruktivnejšo 
razpravo in sprejeti določena 
priporočila, napotila in zaključ- 
ke, ki jh bo Svet za socialno 
varstvo na seji predlagal občin- 
skemu odboru in ki v tem poro. 
Cilu še niso obsežena. 

O poročilu so razpravljali od- 
borniki Bajko Lukman, dr, Jože 
Pretnar, Angela M klavc, Miro- 
slav Cern vec, Henrik Zdešaf, 
Ostoj Turna, Franc Bošljančič, 
ing. Ivo Jelačin, Lojze Ocepek. 

Poročilo je bUo soglasno 
sprejeto. 

Na isti seji, ki Jo je vodil 
pred-ednik ObLO tov, Lojze 
Ocepek, se je obravnaval 5e 
tale dnevni red: 

1, Poročilo Mandatno-muni- 
tetne komisije. 

2, Razprava In sklepanje o 
planu začasnega finansiranja za 
11. tromesečje 1956. 

3, Poročilo Sveta z» socialno 
politiko o đelu sveta, 

4 Razprava in sklepanje o 
predlo .! odredbe o ustanovitvi 
ek'.ala za varstvo otrok. 

5. i naprava n sklepanje o 
pravilnikih, o plačah uslužben- 
cev ir delavcev v lekarnah na 
obrmv-:.u občine. 

6 R: '.prava in sklepanje o po- 
trdiiv: pravil lekarn na območju 
cubčinc 

7, Razprava In sklepanje o po- 
trditvi pravil stanovanjske u- 
prave Ljubljana Center. 

R R oprava in sklepanje o po- 
trditv' Pravilnika o delu Sveta 
stanov njske skupnosti Ljutolja- 
oa Ce ter. 

9. G =podarske zadeve. 
10. " ^reonalne zadeve. 

1. 
Na redlog mandatno-imunl- 

te'ne :<o.mis'je je bil sprejet 
вк1ер. la se razrešijo in da se 
gC;l;fe zbori volivcev v njiho- 
vih vt ilnih enotah, za izvod.tev 
novih odbornikov. 

3,600.000 3,327.691 272.309 

30.000 24.600 5,400 

3.200,000 2,695,899 504,101 

4,560,000 2,500,000 2,335,204 

2,420,0!» 
570.000 

1,563.138 
742.757 

30,000 29.400 

856.862 
172.757 

600 

35 000 19.500 15.500 
1,350.000 1,081.670 168.330 

700.000 568.049 131.951 

Odborniki Marija Vedrenjak, 
Ciril Fa.n m ing. Marko Zupan- 
čič so sami zaprosili za razre- 
šitev. Obenem je bil sprejet 
sklep, da se začne postopek za 
izvolitev drugih odborn kov. 

2. 
Obrazložitev plana :n predlog 

o začasnem financiranju za H. 
troanesečje 1956 je podal tovariš 
Franc Svat), predsednik komi- 
sije za izvajanje proračuna. 

O tem so razpravljali odbor- 
niki: dr. Pretnar Jože, inž, So- 
nja Oblak-Lapajne, Zdešar Hen- 
rik, Tuma Osloj, Ocepek Lojze 
in Gaspar č Jože. 

Soglasno je bil sprejet pred- 
lagani odlok, ki je bil že ob- 
javljen v 34. številki »Glasnika«. 

4. 
Predsednik Sveta za socialno 

politiko tov. BoSljančič Franc 
je obrazložil predlog Odredbe o 
ustanov.tvi sklada za varstvo 
otrok na območju o'bčine Ljub- 
Ijana-Center. 

Predlagana odredba je bila 
soglasno spreje<ta. 

5. 
Predsednik Sveta za zdrav- 

stvo tov. dr. Bojan Spicar je 
obrazložil predJoge o pravilni- 
kih o plačah uslužbencev in de- 
lavcev sledečih lekarn: Cen- 
tralna lekarna. Lekarna Miklo- 
šič, Lekarna Ajdovščina, Le- 
karna M rje. Lekarna Tabor, 
Lekarna Šentjakob. 

Po razpravi, v kateri so so- 
delovali odborniki Svab Franc, 
dr, Spicar Bojan, Garparič Jo- 
že, Lukman Rajko, dr. Dolar 
Mrrijan, Šinkovec Ivan, Tuma 
Ostoj, Cernlvec Miroslav, Oce- 
pek Lojze in tajnik ObLO Rus 
Ciril, so b 11 predlagani pravil- 
niki soglasno sprejeti. 

C. 
Nato jo odbornik dr. Bojan 

Spicar predlagal za Iste lekar- 
ne potrditev pravil o organiza- 
ciji in delu in v 'menu Sveta 
za zdravstvo spremembo Imena 
lekarne za zavarovance na Mi- 

loloAičevi cesti in lekarne Šent- 
jakob na itrgu Frana Levstika. 
Za prvo lekarno je predlagal 
ime »Lekarna Miklošič«, za dru- 
Bo pa ime »Lekarna Levst k«. 

Predlagana pravila in spre- 
memba imen so bila soglasno 
sprejeta. 

7. 
Predsednik Sveta za stano- 

vanjske zadeve tov. Ivan Roz- 
mane je predlagal in obrazložil 
Pravila stanovanjske uprave ob- 
čine Ljubijana-Center, ki jih je 
sestavila posebna komisija pr; 
Svetu za stanoivanjsko skupnost. 

Predlagana pravila so bila 
soglasno sprejeta. 

8. 
Odbornik Ivan Rozmane je v 

imenu Sveta za stanovanjske 
zadeve tudi obrazložil predlog 
Pravilnika o delu Sveta stano- 
vanjske skupnosti občine Ljub- 
Ijana-Center, ki je bil soglasno 
sprejet. 

i 9- Član Kom sije za gospodar- 
stvo tov. Lukman Rajko je 
predlagal, da se določi nov 
upravni odbor SLP za zemljišče 
kompleksov med Murnikovo in 
Bogi^ičevo ulico, in sicer za 
stanovanjski blok, ki stoji na 
omenjenem zemljišču, katerega 
in vest tor je investicijska gru- 
pa za izgradnjo avto-ceste Ljub- 
ljana—Zagreb. Doslej je bil v 
zemljišk: knjigi označen uprav, 
ni organ Tehnična fakulteta v 
Ljubljani. 

Prav tako je predlagal spre. 
membo upr. organa, in sicer 
ObLO Šiške za stavbo v Zu. 
pančičevi ul Ci 8, ki je bila do 
sedaj pod bivšo upravo nepre- 
mičnin MLO Ljubljana. 

Predloga sta bila soglasno 
sprejeta. 

10, 
Na predlog tov. Boštjančiča 

Franca je bil Imenovan sledeči 
upravni odbor sklada za var- 
stvo otrok; predsednik tov. For- 
tuna Lojze, Marija Pavličič kot 
tajn ca ter člani: Milica Barte- 
nijev. Meto* Brajev in Jože 
Kovšča. 

Za člane Sveta za gospodar- 
stvo je bil imenovan Hafner 
Zvone. 

Na lastno proSnjo Je bil raz. 
rešen Ostoj Tuma kot predsed- 
nik Sveta za gradbene in ko- 
munalne zadeve in člana tega 
sveta Inž, Marko Zupančič ter 
inž. Marijan Mušič; namesto 
teh so bili -zvoljenl: Aleš Je- 
lene za predsednika sveta, Ostoj 
Tuma In Tatjana Leskovec pa 
za člana. 

Na predlog Komisije za izvo- 
litve in imenovanja so bili 
sprejeli tudi naslednji pred- 
log : 

Vlado Močnik je bil Imeno- 
van za direktorja podjetja »Ke- 
mija-impex«. 

Avgust Jereb je bil razrešen 
dolžnosti direktorja podjetja 
»Emona«, ker je bil istočasno 
imenovan za direktorja podjet- 
ja »Na-Ma«. 

Za poslovodjo obrtnega pod- 
jetja »Novost« je bil imenovan 
Ivan Puc. 

Jože Valant je b i razrešen 
kot direktor podjetja »Adria- 
impex«, ker je bilo podjetje 
pripojeno k »Avtotehini«. 
. Karel Žagar je bil razrešen 
dolžnosti direktorja podjetja 
»Totms«, Bojan Tajnik pa dolž- 
nosti direktorja podjertja »Te- 
ko«. Ivan Puc je bil razrešen 
dolžnosti upravnega obrtnega 
podjetja »Salon«. 

Polde Dežman je bM imeno- 
van za direktorja Mestnega lut-' 
kovnega gledališča. 

S tem je bil dnevni red iz- 

črpan in je predsednik zaklju- 
čil sejo. 

VABILO 
na 8. redno sejo ObLO 

Na podlaigi 38, člena Staituta 
občine Ljubijana-Center dne 19, 
avgusta 1955 sklicujem 8. redno 
sejo občiinskega ljudskega odbo- 
ra Ljubljaina-Center, ki bo v pe- 
tek, II. maja 1956 ob 16,30 v ma- 
li sedni dvorani na Magistratu. 

Preglagam naslednji dnevni 
red: 

1. Razprava in sklepanje o do. 
ločitvi trga Mladinskih de- 
lovnih brigad. 

2. Poročilo Sveta za prosveto 
in kulturo Občinskega ljud- 
skega odbora Ljubljana - 
Center. 

3. Razprava in sklepanije o od- 
loku o uvedbi občinske do- 
kilad« na dohodnino za leto 
1956. 

4. Razprava in sklepanje o od- 

loku o 
takse. 

uv- •edt"1 
i 

5. Razprava in 
loku o cepljenj" ™ 
sike mu ka-ilj-U- ^ 

6. Razprava in ^ S 
loč bi o pla^ v;; 
in delavcev ^ 
stojnega zavoda 
svetiljava«. j 

7. Razprava in 
loku o dopolo*1* 
odpiranju ^ ш 
obratov na obn', 

8. Goeipoda-rske z3 e 
9. Personalne 
Vsak ljudski 

pravico pismeno ^ 
spremembo аИ do^-^ 
leganega dnevnega r ' 

Morcbii'tniO odsotltfj^ 
Tajništvu ObLO 
te,r, telefon 22-122. J 

Pred sedi"* 
Lojze Oc* 

Ul) 

OBČINA LOGATEC 

VABILO 
na 7. redno sejo ObLO 

Na podlagi čl, 58 Zakona o 
občinskih ljudskih odborih (Ur, 
liet LRS, št, 19-52) v zvezi s čl, 7 
Zakona o pristajnosti občinskih 
in okrajnih ljudski odborov v 
zadevah, kii so urejene z dose- 
danjimi republiškimi predpisi 
(Ur. list LRS št. 26-55) sklicu- 
jem 7. redno sejo Občinskega 
ljudskega odbora Logatec, ki bo 
v četrtek, dne 10. maja 1956 ob 
9. uri dopoldne v Siejni dvorani 
ObLO Loigaitec, Dol. Logatec 191, 

Predlagam nasilednji dnevni 
red: 

1. Pregled sklepov zadnje seje. 
2. Razprava in sklepanje o 

potrdiitvi pravil »Kreditne- 
ga sklada« za zidanje stano- 
vanjskih hiš na območju 
ObLO Logatec. 

3. Razprava in sklepanje o 
potrditvi »Pravilnika o pla- 
čah« Lekarne Logatec in 
Zdravstvene postaje Loga- 
tec. 

4. Razprava in sklepanje o 

H W potrditvi prav-1 

komunail no d€jJ l 
premičnine ^ 

5. Razprava in 
potrdiilvi pravil * 
občine Logatec. ^ 

6. Razprava in 
potrditvi 
lovnih mest 
munalno dejavn

{ lA. 
premičnine ob^.jpi' I 

7. Razprava in A 
potrditvi sist«^,^ 
lovnih mest . 
čine Logatec, 

8. Razprava i^1 ^ 
potrdi tvi pot 
tov. ' 

9. Imenovanje 
civilne zaščite ' j, 

10, Go-poda.rske 13 

11, Personalne 
12, Razno. 
Vsak ljudski 

pismeno pred!ača 

a lil d:oipoilnii'iev ^n .e 
Morebitno odsotnos1' 
Tajništvu ObLO, л j 

Predse** / 
občinskega Ij^idsk^ 

Anton Petkovi še* 

ODLOKI OBČINSKIH LJUDSK«1 

ODBOROV 

OSCINA MENGEŠ 
Na podlagi 8, in 9, člena Sploš- 

nega zakona o ureditvi občin in 
okrajev (Ur. 1. FLRJ št. 26-269/ 
1955) in 24. člena Statuta občine 
Mengeš ter Zakona o stanovanj- 
skem prispevku (Ur. Hat FLRJ 
štev. 57-615 55) v zvezi z Uredbo 
za izvrševanje zakona o stano- 
vanjskem prispevku (Ur. list 
FLRJ štev. 6-39 56) je Občinski 
ljudski odbor Mengeš na svoji 
7. seji dne 22, marca 1956 sprejel 

Odlok 
o ustanovitvi kreditnega sklada 
za Kidanje stanovanjsldh hiš. 

1. člen 
Ustanovi se kreditni sklad za 

zidanje stanovanjskih hiš na 
območju občine Mengeš. 

2. člen 
Kreditni sklad za zidanje sta- 

novanjskih hiš je samostojni 
družben! sklad, je pravna oseba 
in ima svoj sedež v Mengšu. 

3. člen 
Iz kreditnega sklada za zida- 

nje stanovanjskih hiš se daje'o 
posojila za zidanje, dozidavo aili 
dovršitev novih izjemoma tudi 
za popravila obstoječih stano- 
vanj sk h hiš stanovaniskim za- 
drugam, gospodarskiTO organi- 
zacijam, stanovanji kim skupno- 
stim, zavodom, ki so pravne 

м(Мј 
osebe, politično - poO' 
enotam in njihovi ^ 
nim organom ter ^ 
ki se na njihove 
čuje stanovanjski P 

Kreditni sklad 
nI odbor, ki tni« inid^ 
imenuje Občinski " 
na svoji seji; 

s, čiofl se 
V kreditni sklaa i 

poleg sUnovanJ^eB^te* 
tudi obresti od - j t'j 
dov, ki so nalož^"3 ^s\]e 
od posojila skla'13' ^ p" 
je in drugi prisP^ Al 
teritorialnih c.n j^ril' 
r,kih organizacij' ' j 
dohodki in prlsPe 

6. 
Sredstva skla^^^jgn. 

na osebni tekoč^i^s 
družnici KB v J 

7- f,e%» f 
Pravila 

sprejme uprav« 
jih pa obfing;Utien() 

Ta odlok velja 
»Glasniku«, uPfra 

1. januarja^ 19f ^1* 

Občinskega 
Ivau 

r, ? t. '■ 


